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THÔNG TIN KKT CHÂN MÂY - LĂNG CÔ
Địa phương: Thừa Thiên Huế

Cơ sở dữ liệu chi tiết Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

d. Email bqlkktcmlc@thuathienhue.gov.vn

e. Website
f. Tổng diện tích (ha) ha 27.108

 - Diện tích quy hoạch ha 27.108
 - Diện tích để cho thuê ha 9.980
 - Diện tích đã cho thuê ha 1.800
 - Diện tích còn lại ha 8.180
Vị trí địa lý

1.1 Địa điểm

1.2 Tiếp giáp

III CƠ SỞ HẠ TẦNG

Khu kinh tế Chân Mây -Lăng Cô bao gồm thị
trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thuỷ, Lộc Tiến,
Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên Huế. Được giới hạn bởi: Phía Bắc và
Đông Bắc giáp biển Đông; Phía Nam giáp thành
phố Đà Nẵng; Phía Tây giáp xã Lộc Bình, xã
Lộc Trì huyện Phú Lộc.

III CƠ SỞ HẠ TẦNG
1 Bên ngoài KKT

1.1 Giao thông

 - Đường bộ (Quốc lộ, Tỉnh lộ) Km
Quốc lộ 1A đi qua địa bàn Khu kinh tế (dài
25Km)

 - Đường sắt (cách nhà ga bao xa) Km Nằm trên địa bàn Khu kinh tế (có 2 nhà ga)

 - Đường biển (cách cảng biển bao xa) Km Nằm trên địa bàn Khu kinh tế (cảng Chân Mây)

+ Sân bay quốc tế Phú Bài Km 45
+ Sân bay quốc tế Đà Nẵng Km 25

2 Bên trong KKT
2.1 Giao thông nội bộ

 - Trục chính Km 60
 - Trục nội bộ Km 20

2.2 Hệ thống cấp điện MVA 75
2.3 Hệ thống cấp nước m3/ngày đêm 8000

 - Hệ thống xử lý nước thải m3/ngày đêm 5000
2.3 Hệ thống cấp nước m3/ngày đêm 8000

 - Hệ thống xử lý nước thải m3/ngày đêm 5000
2.6 Khu xử lý chất rắn tập trung ha 30

3 Giá cho thuê hạ tầng và cước phí dịch vụ (chưa VAT)
3.1 Thuê mặt bằng KCN, CNTT, CNC  USD/m2/50năm 25

3.2 Thuê nhà Xưởng  USD/m2/tháng 2,2

3.3 Xây dựng dân dụng  USD/m2 XD 150-200 (Nhà làm việc 1 tầng)
3.4 Xây dựng dân dụng cao tầng  USD/m2 XD 600 (Nhà làm việc trên 5 tầng)
3.5 Điện sản xuất  vnđ/kwh 1102-1216 (Giờ thấp điểm 683-707 vnđ)
3.6 Điện dịch vụ  vnđ/kwh 1808-1965 (Giờ thấp điểm 1022-1205 vnđ)
3.7 Nước sản xuất  vnđ/m3 6800

Nước dịch vụ  vnđ/m3 6850
Phí xử lý môi trường  USD/m3 0,2

3.8 Cước phí các dịch vụ (điện thoại, internet, fax…) vnđ/tấn Theo giá của nhà cung cấp
IV NGUỒN NHÂN LỰC
1 Thực trạng lao động trong KTT

1.1 Tổng số lao động                                                                  3.600
1 Thực trạng lao động trong KTT

1.1 Tổng số lao động                                                                  3.600
1.2 Lao động trong nước                                                                  3.534
1.3 Lao động nước ngoài 66

2 Mức lương bình quân
2.1 Lương lao động phổ thông (VND/người/tháng) vnđ/người/tháng 2300000
2.2 Lương kỹ sư/nhân viên văn phòng (VND/người/tháng) vnđ/người/tháng 4500000
2.3 Cán bộ quản lý (VND/người/tháng) vnđ/người/tháng 7500000

V VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1 Số lượng và danh mục dự án đầu tư DA

1.1 Dự án có vốn đầu tư trong nước DA 22
Trong đó, Dự án các ngành CN, CNTT, Công nghệ cao DA 4

1.2 Dự án có vốn đầu tư nước ngoài DA 10
Trong đó, Dự án các ngành CN, CNTT, Công nghệ cao DA 5

2 Tổng vốn đầu tư
2.1 Tổng vốn đầu tư trong nước Tỷ đồng 14555

Trong đó, Tổng vốn đầu tư trong nước các dự án
ngành CN, CNTT, Công nghệ cao Tỷ đồng 2836
Trong đó, Tổng vốn đầu tư trong nước các dự án
ngành CN, CNTT, Công nghệ cao Tỷ đồng 2836

2.2 Tổng vốn đầu tư nước ngoài Tr.USD 1310
Trong đó, Tổng vốn đầu tư nước ngoài các dự án
ngành CN, CNTT, Công nghệ cao Tr.USD 14,1

3 Giá trị sản xuất công nghiệp
3.1 Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế Tr.USD 100

4 Giá trị xuất khẩu
4.1 Giá trị xuất khẩu Tr.USD 80

VI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
1

- Các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng: Các khu
công nghiệp, phi thuế quan, cảng, đô thị, hệ
- Lĩnh vực đầu tư sản xuất, công nghiệp sạch,
công nghiệp lắp ráp (ô tô, truyền hình lớn, máy
vi tính), các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp
phụ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ
mới, sản xuất linh kiện, máy móc y tế, dược
phẩm.

Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

- Lĩnh vực đầu tư sản xuất, công nghiệp sạch,
công nghiệp lắp ráp (ô tô, truyền hình lớn, máy
vi tính), các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp
phụ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ
mới, sản xuất linh kiện, máy móc y tế, dược
phẩm.
- Lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực:
Đầu tư các cơ sở đào tạo, cung cấp nguồn nhân
lực có tay nghề thuần thục, có trình độ ngoại
ngữ, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất,
kinh doanh

2 Danh mục dự án gọi vốn đầu tư hiện tại
Khu công nghiệp, khu phi thuế quan
Khu công nghiệp công nghệ cao
Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị xanh Chân
Mây

Các dự án sản xuất công nghiệp về: điện, điện
tử, công nghệ cao; sản xuất, lắp ráp ô tô, xe
máy; dược phẩm, hóa mỹ phẩm, dệt may; ...

Khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Bãi Cả
Dự án Đô thị Xanh Chân Mây

Ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên

Dự án Đô thị Xanh Chân Mây
Khu du lịch nghỉ dưỡng ven đầm Hói Dừa
Khu du lịch nghỉ dưỡng ven đầm Hói Cạn
Các dự án du lịch ven biển Lăng Cô
Trường công nhân kỹ thuật Chân Mây
Mở rộng Cảng nước sâu Chân Mây
Các dự án dịch vụ Logictics: kho ngoại quan,
siêu thị, cửa hàng bán lẻ…

3 Hướng dẫn đầu tư
3.1 Thủ tục đầu tư - Khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư

- Cấp chủ trương đầu tư cho dự án
- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Triển khai công tác giải phóng mặt bằng
- Lập dự án về xây dựng, lập báo cáo ĐTM
- Ký Hợp đồng thuê đất, cấp Giấy Chứng nhận
quyền sử dụng đất.
- Ký Hợp đồng thuê đất, cấp Giấy Chứng nhận
quyền sử dụng đất.
- Cấp giấy phép xây dựng
- Khởi công xây dựng
- Hoàn thành, đưa vào kinh doanh

3.2 Cơ quan hướng dẫn đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005
Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 02
năm 2007 của Chính phủ quy định về khu công
nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng
12 năm 2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính
Phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Văn bản4 Chính sách ưu đãi đầu tư

Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng
12 năm 2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính
Phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
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